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&LevenGezin
Pro Vita
Liefde laat Leven

Daarom doet het zo goed om te horen dat – ondanks 
de decadentie van deze tijd – er nog een stad in onze 
wereld is, die zich niet hee�  overgegeven aan de 
‘universele verdorvenheden’, en waar de familiebanden 
zó sterk zijn dat er geen echtscheidingen zijn.

Deze bevoorrechte stad ligt in Bosnië en noemt 
Siroki-Brijeg. De ongeveer 26.000 inwoners van 
Kroatische a� omst zijn altijd bereid geweest 
om hun Katholieke geloof te verdedigen, ook 
bij de ergste tegenslagen, zoals bijvoorbeeld de 
mosliminvasie een aantal eeuwen geleden. Of 
wanneer het land onder het bewind kwam van 
het atheïstische communisme, waardoor het 
geloof op alle mogelijke manieren op de proef 
werd gesteld.

Verschillende katholieke sites rapporteren dat 
Siroki-Brijeg opmerkelijk is omdat er in het verleden 
nooit een enkele scheiding is geweest tussen de 
Kroatische katholieken van die stad. Maar wat is de 
verklaring voor zo’n opmerkelijk feit?

In overeenstemming met de diepe Kroatische traditie 
is de bevolking van Siroki-Brijeg bijna 100% katholiek 
en nemen ze hun geloof zeer ernstig. Ze beschouwen 
het als een erezaak om de onontbindbaarheid van het 
huwelijk en het monogame gezin te verdedigen, gezin 

dat wordt gevormd door de vereniging van één man 
en één vrouw – zoals vermeld in de grondwet van het 
land – met de zegeningen van de Katholiek kerk als 
heilige moeder.

Wat deze diep religieuze houding kenmerkt, is dat 
ze het huwelijk zien als een kruis dat onlosmakelijk 
verbonden is met het kruis van Christus. Dit leidt 
ertoe dat echtgenoten hun verbintenis onder ogen 
zien zonder romantiek, zonder valse verwachtingen 
of illusies. Ze zijn realistisch en bese� en dat in 
dit tranendal iedereen gebreken hee� . Er is geen 
wederzijds begrip zonder wederzijdse oefening van 
geduld. Door het huwelijk op die manier te benaderen 
worden echtscheidingen voorkomen. 

De enige echtscheidings-vrije stad ter wereld 
Het gezin is een van de instituten die het meest getro� en is door de morele crisis in onze tijd. Religieuze en morele 
waarden zijn zo goed als verdwenen. Het aantal echtscheidingen is overweldigend - naar schatting 50% van alle 
huwelijken valt uiteen. Daar komt nog bij dat heel wat koppels ongehuwd samenwonen alsof het de gewoonste zaak 
van de wereld is, meestal zonder te bese� en dat het een zonde is die vroeg of laat gevolgen zal hebben.
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Deze houding komt fysiek tot uiting in een gewoonte: 
de echtgenoten zoeken en vinden kracht tijdens 
hun huwelijksleven door samen te bidden voor het 
kruisbeeld dat ze samen vasthielden tijdens hun 
Katholieke huwelijksceremonie.

In deze ceremonie zegent de priester het kruisbeeld 
dat door de bruid en de bruidegom wordt aangereikt. 
Hij legt de rechterhand van de bruid op het kruisbeeld 
en de rechterhand van de bruidegom op haar hand, en 
bedekt dan alles met een stola. Het paar legt vervolgens 
hun gelo� en af terwijl ze het kruisbeeld vasthouden. 
De priester vertelt hen dat ze de ideale ‘partner’ hebben 
gevonden met wie ze hun leven moeten delen met de 
volgende woorden: “Je hebt je kruis gevonden! Het is 
een kruis dat je lief moet hebben en elke dag van je 
leven met je mee moet nemen. Waardeer en koester 
dit kruis!”

Na het kruis te hebben gekust, zetten de echtgenoten 
dit kruis op een ereplaats in hun huis, waarmee ze hun 
diepe overtuiging tonen dat een gezin uit het kruis 
moet geboren worden.

Wanneer beproevingen, misverstanden, menings-
verschillen en moeilijkheden, die alle huwelijken 
gemeen hebben, zich voordoen, knielen beide 
echtgenoten voor het kruisbeeld en vragen met 

onwankelbaar geloof om kracht om ze te verdragen, 
want het juk van onze Heer “is zacht en zijn last is 
licht”. Deze houding is in overeenstemming met de 
overtuiging dat het kruis hun kracht zal geven om 
dagelijkse beproevingen te overwinnen als ze hun 
huwelijk daarop baseren.

De echtgenoten zijn er zich terdege van bewust dat als 
de een de ander verlaat, zij Christus zullen verlaten. De 
ervaring leert dat de bron van doorzettingsvermogen 
waardoor ze het eeuwige leven zullen verwerven, 
alleen van het kruis van Christus kan komen en niet 
van een of andere externe factor.

En de kinderen die uit deze sterke en vastberaden 
huwelijken worden geboren, leren al van jongs af aan 
het familiekruisbeeld te vereren en al hun gebeden op 
het kruis te richten.

Zo leren deze katholieken van jongs af aan in praktijk 
te brengen wat de beroemde Portugese schrijver Luis 
de Camões in de zestiende eeuw al neerpende: “Gij, 
die zorgvuldig rust zoekt in deze onstuimige zee van 
de wereld, verwacht niet om enige rust te vinden, 
behalve dan in Jezus Christus die gekruisigd is.” 
Kinderen verwerven zo een consistente vorming om 
de wisselvalligheden en tegenslagen van het leven met 
een bovennatuurlijke Geest het hoofd te bieden.

(Bron: Return To Order, Plinio Maria Solimeo, vertaald en bewerkt)
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In zijn oorspronkelijke betekenis wil ‘eu-thanasie’ 
zeggen: goede dood. In de traditie en de praktijk van 
Hippocrates (4e, 5e eeuw voor Christus) betekende 
dit doorheen de eeuwen dat een dokter de stervende 
blij�  begeleiden tot het einde. In onze tijd wordt 
echter volgend dilemma voorgesteld: sterven onder 
zwaar fysisch lijden, of door “euthanasie” op een 
zelf gekozen moment en wijze hiervan verlost 
worden. Kortweg: het voorgestelde dilemma is 
hier: ofwel ‘blijven lijden’, ofwel ‘euthanasie’. Hoe 
populair dit ook klinkt, het is een vals dilemma, 
zoals duidelijk blijkt uit het prachtig getuigenis van 
onze Leuvense hematoloog, prof. Timothy Devos 
(Onderzoeksgroep moleculaire immunologie). Hij 
stelt onomwonden:  “Als arts wil ik instaan voor een 
goed levenseinde, ook al is de patiënt medisch niet 
meer te genezen”.

Lijden en sterven horen bij het menselijk leven. We 
moeten al het mogelijke doen om deze te verzachten, 
maar we kunnen ze nooit helemaal wegnemen. 
Bovendien zijn er vele vormen van ‘lijden’ in het 
menselijk leven. Lichamelijk lijden is niet het enige. 
Een ernstig gezinsprobleem of een onderlinge 
breuk kan veel zwaarder lijden veroorzaken dan 
lichamelijke kwalen. Een dokter die ‘euthanasie’ 
pleegt wordt in het openbaar graag voorgesteld als 
een moedig man die zijn patiënt respecteert. De 
werkelijkheid is precies omgekeerd. ‘Euthanasie’ 
plegen betekent dat de dokter zegt: inderdaad: uw 
leven is niet meer de moeite waard, ik zal er een eind 
aan maken. Het is in feite een goedkope vlucht en het 
verzaken aan zijn medische verantwoordelijkheid. 

Het is ook een verzaken aan de vele mogelijkheden 
die de palliatieve zorg nu biedt. Hierover werden 
door dezelfde dokter Devos reeds eerder ongemeen 
boeiende getuigenissen verzameld: (Timothy 
DEVOS e.a., Euthanasie, l’envers du décor. Ré� exions 
et expériences de soignants, Préfaces de Jacques 
Ricot et de Herman De Dijn, Editions Mols, 2019.) 
Dokters en verplegenden laten zien hoe ze iets veel 
beters kunnen aanbieden wanneer ‘euthanasie’ 
gevraagd wordt. Met geduld blijven ze alle zorgen 
van de stervenden meedragen en verzachten tot het 
einde. Sommige getuigenissen van stervenden zijn 
hierbij zonder meer ontroerend. Zij danken dokters 
en verplegers omdat ze niet ingegaan zijn op hun 
aanvankelijke impulsieve vraag naar euthanasie 
maar ‘iets veel beters’ gekregen hebben en nu in 
vrede kunnen sterven.

Als aanmoediging om de getuigenissen in dit 
boek te lezen en meer aandacht te besteden aan 
de palliatieve zorgen, wil ik een kleine bevestiging 
geven. Zelf kwam ik acht jaar lang bij stervenden in 

De huidige “euthanasie”: een mensonwaardig doden
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Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een 
vrijwillige gi�  over te maken. Ledenbijdrage 15 euro (Nederland: 20 euro)

�          BE13 4050 1279 5139 | KBC | BIC KREDBEBB
Gezin & Leven wordt opgestuurd naar al onze weldoeners.

Maandelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen voor al onze weldoeners.
Artikels mogen overgenomen worden mits bronvermelding.

Bescherming van persoonlijke gegevens: Pro Vita - Gezin & Leven vzw gebruikt de naam en het adres van haar lezers 
om hen het tijdschri�  Gezin & Leven op te sturen, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens. Volgens deze bepaling hee�  elke lezer het recht om te worden geïnformeerd over de inhoud van 
deze gegevens en, indien nodig, deze te laten wijzigen of verwijderen, door contact op te nemen met ons.

Kantooruren: 9u - 16u30 
�    + 32 (0)15/42.28.14 
�        info@provita.be

www.provita.be
www.echteliefdewacht.be

www.unplanned.be
www.40dagenvoorhetleven.be
www.wondervanhetleven.be

Blijf geven voor het leven van de kleinsten�                 

Blijf ons helpen! Enkel dankzij uw gebed en steun kunnen wij ons werk verder zetten. Doe een gift of 
geef je bank een doorlopende opdracht om ons maandelijks te steunen. Van harte dank!

het eerste palliatieve hospice in Vlaanderen. Ik was 
geen medewerker en zelfs geen vrijwilliger. Eens 
werd ik bij een stervende geroepen omdat ik vlakbij 
verbleef. Ik had toen aangeboden dat ze me telkens 
mochten vragen als het nodig was. Zo werd ik er bij 
geroepen (in het Latijn: ad-vocatus), occasioneel, 
acht jaar lang. Een stervende vroeg me om hem te 
helpen een brief te schrijven aan zijn vrouw, waarvan 
hij al vele jaren gescheiden was. Zijn enige zoon 
wilde hem hierbij niet helpen. Hij zei: “Telkens jullie 
toenadering zochten werd het alleen maar erger”. Hij 
was bovendien een druk bezet zakenman. En zo heb ik 
met die stervende samen een mooie brief geschreven. 

De dag dat ik die brief gepost heb kwam zijn zoon 
vertellen dat zijn vrouw al vernomen had dat hij 
erg ziek was en dat ze hem wilde komen bezoeken. 
Enkele dagen later is ze op bezoek gekomen en 
hebben ze zich intens met elkaar verzoend. De man 
is dankbaar en in een diepe vrede gestorven. Ziedaar 
een voorbeeld van een menswaardige ‘goede dood’, 
waarbij iemand op zijn tijd en op zijn wijze, in vrede 
met zichzelf, met zijn omgeving en met God, zijn 
leven uit handen hee�  gegeven.

In genoemd boek lees je ook hoe de huidige ‘euthanasie’ 
hiermee een ijskoud contrast vormt: “Na euthanasie 

is er een ijzige stilte op de dienst” 
(blz. 184), of: “Hoe macaber kan 
de sfeer zijn bij euthanasie.” (blz. 
195) En dan de onverwachte 
getuigenissen van dokters die 
euthanasie gepleegd hebben. Een 
dokter bekent met tranen in de 
ogen dat hij ’s nachts soms met 
angstzweet wakker wordt en voor 
zich het gelaat ziet van hen die hij 
doodde (blz. 193). Deze en nog 
andere tekens klinken als een luid 
protest van het leven zelf, dat ons 
toeroept: de huidige ‘euthanasie’ 
is iedere menselijke samenleving 
onwaardig!

Bron: pater Daniël Maes, Syrië, 15 oktober 2021


